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ވަނަ ޖަލްސާއިން  05ވަނަ އަހަރުގެ  2022ވަނަ ދައުރުގެ  04ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ 

 ނިންމި ނިންމުންތައް 
 

އެޖެންޑާ 
 ނަންބަރ

މެމްބަރުން ވޯޓް  ނިންމުން  އެޖެންޑަރ އައިޓަމް 
 ދެއްވިގޮތް 

ވަނަ  04 ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ  1
ވަނަ  05 އަހަރުގެ ވަނަ  2022 ދައުރުގެ

 ފާސްކުރުން. ޢާއްމުޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ 

 2022ވަނަ ދައުރުގެ  04 ކައުންސިލްގެ  އިސްދޫ  ހައްދުންމަތީ
މިހާރު  ،އެޖެންޑާ ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ  05 ވަނަ އަހަރުގެ

 ކުރެވިފައިވާގޮތައް ފާސްކުރެވުނު. އެޖެންޑާ

 5ފެންނަ: 
 0ނުފެންނަ: 

 0ވޯޓްގައި ބައވެރިނުވާ: 

ވަނަ  04 ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ  2
ވަނަ  04 ވަނައަހަރުގެ  2022 ދައުރުގެ 

 މިއްޔާ ފާސްކުރުން.  ޢުޢާއްމުޖަލްސާގެ ޔަ 

 2022 ވަނަ ދައުރުގެ 04 ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ
މުޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ވަނަ ޢާއް 04 ވަނައަހަރުގެ
 .ނުވުފާސްކުރެ 

 5ފެންނަ: 
 0ނުފެންނަ: 

 0ވޯޓްގައި ބައިވެރިނުވާ: 

 ފެބުރުވަރީ 01 ޒަރީރު  ހަސަން ރަތްވިލާގެ، 3
 ހަޓްބިމަށް  ސިޓީ، ހުށަހަޅާފައިވާ ގައި 2021

 މިއަހަރުތެރެއަށް ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ
 ުފކޮށްދިނުމަށް މަޢާ ޖޫރިމަނާ ބަހާލުމާއި،
 ަމޝްވަރާކޮށް ގޮތުން އެކަމާގުޅޭ އެދިފައިވާތީ

 . ގޮތެއްނިންމުން

އެދިފައިވާ ގޮތަށް، ޖޫރިމަނާގެ  ޒަރީރު ހަސަން ރަތްވިލާގެ،
 ހޭ  ފައިސާ މަޢާފްކޮށްދީ، އަދި މިހާތަނަށް ގޮތުގައި ދައްކަންޖެ
މަސްދުވަހަށް  11ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ  ކުލީގެ ގޮތުގައި

ބަހާލުމަށްފަހު އެމަހަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއާއި އެކު ކޮންމެ 
އެމަހަކަށްވާ ފައިސާ ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން  10މަހެއްގެ 
ގެ  2022ޖުލައި  26އެންގުމަށާއި،  ށް އެފަރާތަށްދެއްކުމަ

 ޚިދުމަތްދިނުމަށް ށާއި، ޚިދުމަތްދިނުމަ  ކުރިން އެތަނުގެ 
ރުމަށް އެފަރާތަށް އެފަރާތުން އެބިން ވަކިކުނުފަށާނަމަ 
 ނިންމުނު. އެންގުމަށް 

 5ފެންނަ: 
 0ނުފެންނަ: 

 0ވޯޓްގައި ބައިވެރިނުވާ: 

އިސްދޫ ޔޫތް ޑިވެލޮޕްމަންޓް )އައި.ވައި.ޑީ(ގެ  4
ސިޓީގައި އެފަރާތުން  IYD/2022/01ނަންބަރ:

ބައިވެރިވާ ގޯލްޑެން ފްޓްސަލް ޗެލެންޖު ގައި 
ބައިވެރިވާ އިސްދޫ ޓީމަށް ސްޕޮންސަރ ދެއްވުމަށް 
އެދިފައިވާތީ އެކަމާގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް 

 ގޮތެއް ނިންމުން.

ގެ ފަރާތުން  އިސްދޫ ޔޫތް ޑިވެލޮޕްމަންޓް )އައި.ވައި.ޑީ(
ލްޑެން ފްޓްސަލް ޗެލެންޖު ގައި ބައިވެރިވާ ބައިވެރިވާ ގޯ

ރ )ހަތް ހާސް 7000/-އި އިސްދޫ ޓީމަށް އެހީގެ ގޮތުގަ
 އެހީއެއް ދިނުމަށް ނިންމުނު. ސާގެފައި ރުފިޔާ(

 5ފެންނަ: 
 0ނުފެންނަ: 

 0ވޯޓްގައި ބައިވެރިނުވާ: 

ކައުންސިލް އިދާރާގެ ލޯގޯ އަދި ދިދަ  5
ގޮތެއް ފާސްކުރުމާގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް 

 ނިންމުން.

 06ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ލޯގޯ އަދި ދިދަ އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ 
ލޯގޯގެ ތެރެއިން އަޙްމަދު ނަދީމް، ތަސްނީމް / ލ.އިސްދޫ 
 ހުށަހަޅާފައިވާ ލޯގޯ ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ ލޯގޯގެ ގޮތުގައި 

 ނިންމުނު.  ބޭނުންކުރުމަށް 

 5ފެންނަ: 
 0ނުފެންނަ: 

 0ވޯޓްގައި ބައިވެރިނުވާ: 

mailto:info@isdhoo.gov.mv
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ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން ފަިއސާ ޚަރަދު  6
ކުރުމަށް ޗެކުތަކުގައި ސޮއިކުރާނެ 
ފަރާތްތަކާއި، ކައުންސިލް އިދާާރގެ ފަރާތުްނ 
ޗެކަށް ފައިސާ ނަގާނެ ފަރާތްތަްށ 
ނޑައެޅުމާގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް  ކަ

 ނިންމުން. 
 

ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން ފަިއސާ ޚަރަދު ކުރުމަށް 
ތަކަކީ ކައުންސިލް ރައީސް ސޮއިކުރާނެ ފަރާތް ޗެކުތަކުގައި

އިބްރާހީމް ޚަލީލް، ކައުންސިލް ނައިބް ރައީސް އާދަމް 
ނަސީމް، ކައުންސިލަ ސެކްރަޓަރީ ޖެނެރަލް ޙުސައިން 

އެގްޒެކްޓިވް އަޙްމަދު ހަމްދީ  ފަޔާޟް އަދި ކައުންސިލް
ޗެކަށް ފައިސާ ނަގާނެ ކަމުގައި ނިންމުނު. އަދި 

ގައި ކައުންިސލް ރައީސް އިބްރާހީމް ތަކުގެ ގޮތުފަރާތް
ޚަލީލް، ކައުންސިލަ ސެކްރަޓަރީ ޖެނެރަލް ޙުސައިން 

އެގްޒެކްޓިވް އަޙްމަދު ހަމްދީ އަދި  ކައުންސިލްފަޔާޟް، 
ފައިނޭންސް އޮފިސަރ ފާތިަމތު ޝަހުދާ ކަމުގަިއ 

ނޑައަޅައި ނިންމުނު.   ކަ

 5ފެންނަ: 
 0ނުފެންނަ: 

 0ވޯޓްގައި ބައިވެރިނުވާ: 

ކައުންސިލްގެ ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުން  7
ފިޔަވައި ކައުންސިލްގައި ތިބި ކައުންސިލުން 

ނިހެން މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަދޭ އެހެ 
ވޭޖު އެލަވަންސް ދިނުމާގުޅޭ ގޮތުން މްމިނިމަ

 މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.

އުންސިލްގެ ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުން ފިޔަވައި ކަ
ތިބި ކައުންސިލުން މުސާރަދޭ އެހެނިހެން  ކައުންސިލްގައި

އެހެން ގެ ތެރެއިން ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން ނޫން ންމުވައްޒަފު
ނޑައަޅާފައިވާ މުވައްޒަފުންނަށް މިނިމަމް ވޭޖް ބޯޑުން ކަ

ރ 7000/-ގޮތުގެ މަތިން ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް 
 އެލަވަންސްތަކާއެކު ހަމަޖައްސައި ދިނުމަށް ނިންމުނު. 

 5ފެންނަ: 
 0ފެންނަ: ނު

ވޯޓްގައި ބައިވެރިނުވާ: 
0    

 
                       

 2022ފެބްރުއަރީ  09
 
 

 

 
 

 

 ސޮއި ނަމާއި މަޤާމު

  އިބްރާހީމް ޚަލީލް  އަލްފާޟިލް ރައީސްލ. އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ 

  އަލްފާޟިލް އާދަމް ނަސީމް ނައިބް ރައީސްލ. އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ 

  މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ހަސަން ނަޖީބް ލ. އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ 

  ޔަމް ޝިފާ ލ. އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ އަލްފާޟިލާ މަރް

  ލ. އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޖޫލިޔާ 
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